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CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerencia de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo do Pregão nº 
034/2018. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ CONTRATO Nº

COOTRAJA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
E ESTUDANTES DE JATAÍ - GO

21.584.012/0001-80 148/2018

ORISTUR TURISMO LTDA - ME 07.754.094/0001-33 149/2018

                                                                      
Jataí – GO, 24 de abril de 2018.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Modalidade da Licitação: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 017/2018
Contrato número: 147/2018
Contratada: . WEYLLA BENTO DE OLIVEIRA
CPF: 849.028.501-25

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerencia de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa acima descrita para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis comparecer à esta Gerencia, com a finalidade de assinar 
o contrato nº 147/2018. Informa ainda que, o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.
                                     
Jataí – GO, 24 de abril de 2018.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Modalidade da Licitação: PREGÃO N° 043/2018
Contrato número: 150/2018
Contratada: ALISSON CARLOS ARALDI GODOI - MEI
CNPJ: 16.628.896/0001-98

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerencia de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa acima descrita para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis comparecer à esta Gerencia, com a finalidade de assinar 
o contrato nº 150/2018. Informa ainda que, o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.
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Jataí – GO, 24 de abril de 2018.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 221/2018

PROCESSO: 6379/2018
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE VALORES  
CONTRIBUINTE: FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Fiscalização Tributária, e  Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS , 
inscrito  no CPF sob o nº 857.740.221-53, nos termos do § 2º do 
art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, 
que instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa 
alegar ignorância dos fatos. Conforme Decisão nº 13/2018- GP, que 
o seu intento foi INDEFERIDO.

Caso haja discordância quanto a esta disposição, caberá recurso 
voluntário à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis contados da publicação do presente edital.
 
SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril do ano de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 300/2018
                                                                                                                                      
Processo: 11953/2018

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N° 18/2018

Interessado: VANESSA DA SILVA RODRIGUES 

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data da ciência desta notificação, a importância de R$ 692,38 
(seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) a ser 
acrescida dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo 
pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro do 
prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de 
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Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 1165/2018 - SMMA, que julgou 
procedente o Auto de Infração de n° 18/2018, consequência da 
Revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 299/2018

 Processo: 11954/2018

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N° 19/2018
 
Interessado: JOSÉ MARTINS DE SOUZA

Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data da ciência desta notificação, a importância de R$ 404,42 
(quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), a ser 
acrescida dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo 
pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro do 
prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de 
Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 1164/2018 - SMMA, que julgou 
procedente o Auto de Infração de n° 19/2018, consequência da 
Revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 297/2018

Processo: 11956/2018
Assunto:  AUTO DE INFRAÇÃO N° 21/2018
Interessado: ALTINO NORBERTO DE LIMA - ESPÓLIO

Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data da ciência desta notificação, a importância de R$ 815,61 
(oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos), a ser acrescida 
dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo pagamento 
contados da consolidação do débito, ou dentro do prazo, apresentar 
RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, nos 

termos do art. 250, do Código Tributário Municipal, conforme 
Decisão de nº 1167/2018 - SMMA, que julgou procedente o Auto 
de Infração de n° 21/2018, consequência da Revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 293/2018
 Processo: 9803/2018

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N° 26/2018
 
Interessado: VILMA LUISA DE ASSIS

Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da ciência desta notificação, a importância de R$ 11.005,08 
(onze mil e cinco reais e oito centavos), a ser acrescida dos encargos 
legais, incidentes até a data do efetivo pagamento contados da 
consolidação do débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO 
VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, nos termos do 
art. 250, do Código Tributário Municipal, conforme Decisão de nº 
1161/2018 - GSF, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
26/2018, consequência da Revelia. 
                                         Se ainda não fez a quitação do débito, 
poderá fazê-la no prazo supra, evitando o ajuizamento da ação de 
Execução Fiscal e conseqüentes despesas judiciais.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 211/2018

PROCESSO:6666/2018
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO 
CONTRIBUINTE: PAULA MANTELLI - ME 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Fiscalização Tributária, e  Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte  PAULA MANTELLI - ME, inscrito  
no  CNPJ sob o nº 12.602.885/0001-88, nos termos do § 2º do art. 
220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que 
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instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa 
alegar ignorância dos fatos. Conforme Certidão de Baixa (fls.07), 
que o seu intento foi DEFERIDO, porém existem débitos a serem 
negociados na Prefeitura Municipal de Jataí - GO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril do ano de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 222/2018

PROCESSO: 3650/2018
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO 
CONTRIBUINTE:  VERA LUCIA BARBOSA GUIMARÃES  

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Fiscalização Tributária, e  Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte VERA LUCIA BARBOSA GUIMARÃES 
, inscrito  no  CNPJ sob o nº 19.091.045/0001-47, nos termos do 
§ 2º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação 
consolidada, que instituiu o Código Tributário Municipal, a fim 
de que não possa alegar ignorância dos fatos. Conforme Certidão 
de Baixa (fls.08), que o seu intento foi DEFERIDO, porém existem 
débitos a serem negociados na Prefeitura Municipal de Jataí - GO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e quatro dias do mês de 
abril do ano de dois mil e dezoito (24/04/2018).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

TERMO: DECISÃO
FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO – PROCESSO Nº 15.806/2018
REFERÊNCIA: LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018
RAZÕES: DECISÃO DE RECURSO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA AVENIDA GOIÁS E AVENIDA VERIANO DE OLIVEIRA 
LIMA.
PROCESSO nº: 8.452/2018
RECORRENTE: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

DECISÃO

EMENTA: Interposição de Recurso pela empresa SEC ENGENHARIA 
E CONSTRUTORA LTDA, contra resultado da licitação que habilitou 
e declarou vencedora a empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA-ME.

A Procuradoria Geral do Município vem respeitosamente, 
apresentar seu parecer com referência ao processo em epígrafe.

1. RELATÓRIO

A empresa SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA protocolou 
recurso contra decisão da Presidente, referente ao resultado do 
julgamento das habilitações e propostas da Tomada de Preços nº 
04/2018: 

1. Em suma, alega a recorrente divergência de assinaturas do 
representante legal da empresa;

2. Informa ainda que constatou-se algumas irregularidades nos 
cálculos de preços;

3. Requer o deferimento das alegações apresentadas e a reforma 
da decisão;

A empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
apresentou contrarrazões e alegou que os erros de cálculos 
apresentados são irrisórios e que as duas assinaturas constantes 
na proposta são legalmente válidas, tratando-se de assinatura do 
sócio e do representante devidamente constituído para tal.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE

A Recorrente insurge contra decisão do julgamento do certame da 
Tomada de Preços nº 04/2018, alegando ter ocorrido um equívoco 
na decisão de declarar vencedora do certame à empresa ELÉTRICA 
RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

De fato, após análise pormenorizada da ata e dos documentos 
apresentados no referido certame, nota-se que as empresa 
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, ora recorrida, 
de fato atendeu ao previsto no edital e na legislação de licitações. 
Todavia, a empresa SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA não 
concordou com resultado e interpôs recurso contra a decisão da 
Presidente.

A – Da Admissibilidade do Recurso

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente 
aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão de 
fundamentação e do pedido de reforma da decisão recorrida.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 109, I , alínea a e b, assim disciplinou:

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação 
desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;

Nestes termos, ante a existência de motivação recursal durante o 
julgamento, bem como, a manifestação no momento oportuno, 
o represente da empresa recorrente não decaiu do direito de 
recorrer do certame.
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Os pressupostos recursais devem ser preenchidos sob pena de o 
recurso não ser conhecido pela Administração. Segundo o mestre 
Marçal Justen Filho, a avaliação dos pressupostos recursais deverá 
ser realizada com mais largueza do que no direito processual, uma 
vez que vigora para a Administração Pública o poder-dever de 
revisar e sanar os atos viciados. 
Segundo a doutrina os pressupostos recursais são divididos em 
pressupostos objetivos e subjetivos:

I-Pressupostos objetivos:

a) Existência de ato administrativo decisório. Somente se pode 
recorrer se houver uma decisão sobre determinada fase do 
procedimento.
b) Tempestividade – os recursos devem ser interpostos nos prazos 
prescritos em lei sob pena de decadência.
c) Forma escrita: Os recursos, em regra, devem ter forma escrita, 
endereçados à autoridade que praticou o ato. 
d) Fundamentação. “o recorrente tem o dever de fundamentar 
sua insatisfação. Não se conhece um recurso que não apontar 
defeitos, equívocos ou divergências na decisão recorrida”. (cf. 
Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 12ª ed., São Paulo, Dialética, 2008, p. 850).

II-Pressupostos subjetivos:

a) Legitimidade recursal – é atribuída aquele que participa da 
licitação, em regra, o licitante. Assim, não possui legitimidade 
recursal o terceiro que não participa do certame. Deve haver, 
portanto, legítimo interesse na licitação, no contrato ou no 
cadastramento.
b) Interesse recursal – deriva da lesividade da decisão aos interesses 
do particular. Para Marcelo Palavéri consubstancia-se “na prova de 
que a decisão da qual se recorre é lesiva ao seu interesse, pois lhe 
fere direitos, ou prejudica sua posição perante o certame. 

Também se admite o recurso do licitante contra atos praticados 
em favor de outro concorrente, como, por exemplo, contra a 
habilitação de determinado licitante, posto que no contexto da 
disputa seja de seu interesse o alijamento dos seus contendores”. 
(cf. in Licitações Públicas. Comentários e notas às súmulas e à 
jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 1ª 
ed., Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2009, p. 869). 

Compulsando os autos, impõe-se o desprovimento do recurso, 
pelos seguintes fatos e fundamentos que se passa a expor.

Para uma melhor análise das questões ventiladas pela recorrente, 
mister destacarmos o que estipula o ato convocatório do certame:

I – DA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA:

3 – DA REPRESENTAÇÃO
“3.1- Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante 
legal que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda, no 
ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de 
Identidade ou documento equivalente.
3.1.1 - Por credencial entende-se:
A)habilitação do representante, mediante procuração ou carta de 
credenciamento (ambos com firma reconhecida do outorgante).

 6.2 - Os documentos necessários deverão ser apresentados em 
original ou por cópia autenticada por cartório competente, ou 
ainda em publicação em órgão da imprensa oficial.”

O representante legal da empresa Sérgio Augusto Vital Ferreira 
Beltrão por meio de carta de credenciamento com firma 
reconhecida em cartório, atestando a autenticidade do documento 
e outorgou poderes ao procurador para que pudesse praticar todos 
os atos necessários ao certame.

Assim, o procurador poderia assinar tanto os documentos relativos 
à habilitação quanto à proposta em nome do sócio.
6.1.3. Qualificação Técnica: 

II- ERROS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS:

Analisando a proposta de preços apresentada pela empresa 
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA observa-se que 
a empresa apresentou a proposta de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital da Tomada de Preços nº 04/2018. 

Quanto às alegações apresentados pela recorrente trata-se de 
erros formais que não prejudicam a análise da mesma e nem vicia 
o certame. Ademais, refazendo os cálculos apresentados o valor 
correto seria de R$ 502.016,24, ou seja, R$ 3,37 para menos. Desse 
modo não haveria lesão ao erário, uma vez que, não aumentaria o 
valor na proposta de preços.

  Planilha correta
Valor Unit. QTD.  Valor s/ BDI  Valor com BDI 

              35,05 212           7.430,60                9.040,07 

        1.289,95 212      273.469,40           332.702,87 

            449,46 212         95.285,52           115.924,36 

              80,04 1                 80,04                      97,38 

                2,29 1600           3.664,00                4.457,62 

              21,85 212           4.632,20                5.635,53 

              20,83 40               833,20                1.013,67 

              13,87 90           1.248,30                1.518,68 

              90,57 212         19.200,84              23.359,74 

              13,52 424           5.732,48                6.974,14 

              10,02 106           1.062,12                1.292,18 

        2.027,45 3321      412.638,70           502.016,24 

   Planilha com erros de multiplicação
Valor da Tabela sem BDI  Valor da Tabela BDI  Diferença sem BDI  Diferença com BDI 

                                    7.430,73                           9.040,22                                  0,13                                  0,15 

                                273.469,88                       332.703,46                                  0,48                                  0,59 

                                  95.286,09                       115.925,06                                  0,57                                  0,70 

                                          80,04                                 97,37                                      -   -                               0,01 

                                    3.666,27                           4.460,39                                  2,27                                  2,77 

                                    4.631,24                           5.634,37 -                               0,96 -                               1,16 

                                        833,24                           1.013,72                                  0,04                                  0,05 

                                    1.247,96                           1.518,27 -                               0,34 -                               0,41 

                                  19.200,84                         23.359,74                                      -   -                               0,00 

                                    5.733,37                           6.975,22                                  0,89                                  1,08 

                                    1.061,81                           1.291,79 -                               0,31 -                               0,39 

                                412.641,47                       502.019,61                                  2,77                                  3,37

 
Como regra, o Tribunal de Contas da União compreende possível 
permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa 
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corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, 
essa possibilidade não pode resultar em aumento do valor total 
já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os 
participantes.

“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do 
licitante não constitui  motivo suficiente para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade 
de majoração do preço ofertado.” (Acórdão 1.811/2014 – Plenário).

Também nesse sentido, ao analisar hipótese semelhante, o TCU 
indicou ser dever da Administração a promoção de diligências 
para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou 
a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente 
proposto:

“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos 
e preços das  licitantes não enseja a desclassificação antecipada 
das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes 
realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das 
falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto.” 
(Acórdão 2.546/2015 – Plenário)..

Por todo o exposto, conclui-se que a Comissão, no curso do 
processo de licitação, não se afastou das regras por ela mesma 
estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir 
segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do 
certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente 
as disposições constantes do edital ou instrumento congênere.

Portanto, do reexame da documentação apresentada no certame, 
concluiu-se que não houve irregularidade que possa viciar o 
certame.

Nesta esteira, constata-se que a Comissão respeitou tanto o Edital, 
quanto a Lei nº 8.666/93, posto que o julgamento ocorreu em 
sintonia com o instrumento convocatório e em estrita observância 
aos demais princípios regedores da Licitação, elencados no caput 
do artigo 3º do citado instrumento legal.

Assim, superadas todas as questões ventiladas no recurso 
interposto, consequência inarredável é o seu desprovimento, 
mantendo-se a bem lançada manifestação exarada na sessão de 
abertura e julgamento da Tomada de Preços nº 04/2018.

3. DECISÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, esta Procuradoria, levando em conta 
as normas legais vigentes no ordenamento jurídico do País, decide 
conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, para 
manter o julgamento da Tomada de Preços nº 04/2018 e todos os 
atos deles emanados posteriormente;

É a decisão.

Jataí, 24 de abril de 2018.

Ricardo de Assis Morais
Procurador Geral Substituto

Vinícius de Cecílio Luz

Prefeito Municipal


